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1 MEMÒRIA

1.1

OBJECTE DE LES OBRES

1.1.1

Introducció i necessitats a satisfer

La present actuació s’emmarca dins la línia d’actuació sobre l’Enllumenat Públic Municipal
iniciada per l'Ajuntament de Tarragona per tal d’aconseguir una major eficiència energètica.

En aquest cas concret existeix la necessitat d’eliminar la llum de color groc (VSAP) per llum
de color blanc (Halogenurs metàl·lics cremador ceràmic) mantenint el grau d’alta eficiència
a la làmpada utilitzada; seguint els criteris d’il·luminació de l’Ajuntament de Tarragona.

1. HOMOGENEÏTZACIÓ IL·LUMINACIÓ: Substituir equip i làmpada
d’halogenurs metàl·lics d’alta eficiència sobre lluminària SUPRA
existent, passant la llum groga existent actualment per llum
blanca, per tal d’homogeneïtzar la il·luminació a tots els barris
de Tarragona.

2. ESTALVI ENERGÈTIC: Reduir en un 33% el consum de cada
lluminària, passant de 150W a 100W, al Barri de La Granja;
mentre que a la Urbanització de La Mora es mantindran els 150W

1.1.1

Titular de la Instal.lació
Titular:

Ajuntament de Tarragona

NIF:

P-4315000-B

Direcció:

Rambla Nova, 59
43003. Tarragona

Telèfon:

977296100
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1.1.2

Situació de la Instal·lació

L’ Àmbit d’actuació del present projecte correspon als quadres de Comandament següents,
s’adjunten plànols de situació de l’enllumenat per cada Quadre de Comandament:

BARRI DE LA GRANJA
a) Quadre de comandament MJ.
b) Quadre de comandament MK.
c) Quadre de comandament ML.
d) Quadre de comandament MM.

URBANITZACIÓ DE LA MORA
e) Quadre de comandament MA.
f)

1.1.3

Quadre de comandament MB.

Antecedents

L’ Actual Instal·lació objecte del present projecte correspon a les lluminàries tipus SUPRA550 de Hadasa (General Elèctric) que actualment disposen d’equip i làmpada de Vapor de
Sodi a Alta Pressió (VSAP) de 150W

La tecnologia de Vapor de Sodi a Alta Pressió aporta una llum de tonalitat fortament
groguenca, element que xoca amb els actuals criteris que està posant a terme l’Ajuntament
de Tarragona en els treballs d’adequació de l’enllumenat mitjançant llum blanca; per
aquesta raó surt la necessitat d’adaptar aquest enllumenat.

1.2 SOLUCIÓ ADOPTADA
La present actuació constarà de la substitució dels equips i les làmpades
d’halogenurs metàl·lics cremador ceràmic preparats pel doble nivell d’il·luminació
amb una potència unitària per làmpada de 100W, fet que suposa un estalvi energètic
del 33%

El criteri per la instal·lació a realitzar per part de l’empresa adjudicatària ha de ser el
següent:
•

No s’han de modificar els suports existents, ni en les interdistàncies ni en les alçades.
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•

La connexió de la nova lluminària amb la caixa de connexions situada a l’alçada de la
portella no podrà disposar-se de cap entroncament.

•

Els equips i làmpades seran de 100W o 150W halogenurs metàl·lics amb cremador
ceràmic i especialment preparats per doble nivell de flux.

Respecte a les característiques específiques dels equips i les làmpades a instal·lar:
•

Equip incorporat de 100W o 150W per Hal·logenurs Metàl·lics de Doble Nivell de Flux,
amb arrencador cíclic muntat en placa extraïble de polímer reforçat.

•

Làmpada d’alta intensitat ceràmica de Halogenurs metàl·lics de 100W o 150W tubular
E-40.

1.3 REGLAMENTACIÓ APLICABLE

La actuació que es proposa s’ajustarà a les normes i prescripcions següents:

-

Real Decret 842/2002, de 2 de agost,

pel que s’aprova en “Nuevo Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones Técnicas complementarias (ITC)
BT01 a BT51”.

-

ITC-BT-09, “Instal·lacions d’enllumenat Exterior”.

-

Llei 6/2001 de la Generalitat de Catalunya, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enlluemant per la protecció del medi nocturn, desenvolupat al Decret 82/2005, de 6 de
maig.

Respecte al reglament corresponent a la Eficiència Energètica en les instal·lacions d'enllumenat
exterior R.D. 1890/2008 cal destacar el següent:
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En el cas de l’àmbit d’aplicació del present projecte es compleix:

1. No es realitza substitució de lluminàries.

2. No es realitza una modificació que afecti al 50% de la potència instal·lada. (Afecta a la
reducció del 33% de la potència).

Per tant.

"No és obligatori donar compliment al reglament corresponent a la
Eficiència Energètica en les instal·lacions d'enllumenat exterior R.D.
1890/2008"
Tot i això, és voluntat del present projecte adaptar la instal·lació al reglament esmentat partint
de les especificacions inicials de no modificar la interdistància ni la tipologia de Punt de Llum,
donat que la inversió necessària inicial seria massa elevada.

Dins l’apartat de càlculs lumínics es donarà justificació a totes les decisions preses on, al final,
s’atorgarà una etiqueta de Qualificació Energètica de la Instal·lació modificada.

1.4 Descripció de la Instal·lació
1.4.1

Caixa General de Protecció

La Caixa General de Protecció serà l’establerta en les normes particulars de l’empresa
Subministradora, i anirà unida directament als mòduls de mesura i comandament formant un
sol cos, serà de doble aïllament, precintable, i en el seu interior s’hi allotjaran tallacircuits
fusibles en tots els conductors de fase, amb un poder de tall com a mínim igual al corrent de
tallacircuit possible en el punt de la seva instal·lació. Disposarà també d’un born de connexió
pel conductor neutre.

" En la present instal·lació, donat que es tracta d’una modificació, no caldrà modificar
aquest apartat, donat que actualment ja es troba en funcionament; per tant resta fora de
l’objecte del present projecte".
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1.4.2

Conjunt de Mesura

Els comptadors s’instal·laran en mòduls de doble aïllament construïts amb poliester i fibra de
vidre, amb tapes de policarbonat i juntes de polipropilè.

S’instal·larà un comptador electrònic multifunció, aquest tipus de comptador és vàlid per a totes
les tarifes i pel seu reduït volum es imprescindible pel quadre elèctric del projecte.

" En la present instal·lació, donat que es tracta d’una modificació, no caldrà modificar
aquest apartat, donat que actualment ja es troba en funcionament; per tant resta fora de
l’objecte del present projecte".

1.4.3

Dispositius de Comandament i protecció. Quadre de Comandament

El quadre es trobarà format per tots els dispositius corresponents al comandament i protecció
contra els contactes indirectes, (interruptors diferencials), curt circuits i sobrecàrregues
(interruptors magnetotèrmics), d’un ICPM i un interruptor general automàtic (IGA).

Disposarà, d’un sistema manual de posada en servei de la instal·lació, mitjançant el contactor
general, que es podrà regular segons tres posicions.

" En la present instal·lació, donat que es tracta d’una modificació, no caldrà modificar
aquest apartat, donat que actualment ja es troba en funcionament; per tant resta fora de
l’objecte del present projecte".

1.4.4

Línies de Distribució i canalitzacions

Els tipus d’ instal·lació existent actualment correspon a canalització soterrada.

" En la present instal·lació, donat que es tracta d’una modificació, no caldrà modificar
aquest apartat, donat que actualment ja es troba en funcionament; per tant resta fora de
l’objecte del present projecte".
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1.4.5

Descripció dels punts de llum utilitzats

1.4.5.1 Suports
Els suports actualment instal·lats i que no són objecte de substitució són els següents:
•

Columnes model Nikolson o similar de 3.6 metres d’alçada, telescòpiques de xapa
d’acer galvanitzat per immersió en calent, amb un gruix de xapa de 3 mm i element
embellidor per la transició entre les dues seccions.

1.4.5.2 Lluminàries
Les lluminàries actualment instal·lades i que no son objecte de substitució són el següent
model:
•

Model Supra-550 del fabricant General Elèctric.
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Les principals característiques de la lluminària actualment instal·lada i que no es modificarà
dins l’àmbit del següent projecte són les següents:
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1.4.5.3 Làmpades
Les làmpades escollides en el present projecte han de complir les següents especificacions:

a. Tecnologia: Vapor de Halogenurs Metàl·lics amb cremador Ceràmic.
b. Tipologia de Llum: Color Blanc 3.000 K.
c. Eficàcia mínima 92 Lum/wat.
d. Temps de Vida: entre 15.000 i 20.000 hores de funcionament.
e. Ha de ser de fabricant reconegut.

A continuació es detallen les característiques concretes d'un model de làmpada que compleix
els requisits establerts:
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1.4.5.4 Equips Elèctrics
Els equips elèctrics a instal·lar han de complir una sèrie de requisits per tal d’adaptar-se a les
necessitats de la present instal·lació.

a. Han de ser equips especialment dissenyats per tal de poder fer-se ús sobre làmpades
de Vapor de Halogenurs Metàl·lics de Cremador Ceràmic.
b. Han de poder realitzar la funció de Reducció de Flux segons indicació de línia de
Comandament externa. Donada la particularitat en el règim de funcionament i en les
condicions de Servei de les làmpades d’halogenurs metàl·lics cal que l’equip escollit
estigui especialment dissenyat per aquest tipus de làmpades; ja que els equips de
doble nivell dissenyats per làmpades de Vapor de Sodi a Alta Pressió no permeten el
comandament del doble Flux amb làmpada de Halogenurs Metàl·lics. Ha de poder
garantir un mínim de Reducció en el consum elèctric d’un 34% en el moment de la
reducció.
c. Ha de ser una equip elèctric de contrastat i posat en pràctica de forma habitual, ja que
el present projecte no pretén realitzar un prova pilot de nous models d'equips, el
funcionament dels quals no s’hagi pogut certificar tant pel fabricant així com per
l’experiència a l’enllumenat de Tarragona.
d. L’equip escollit ha de poder corregir de forma adient el factor de potència present a les
instal·lacions amb làmpades de descàrrega, per tant ha d’integrar condensadors de
compensació de càrrega reactiva.

L’equip escollit que reuneix les condicions sol·licitades és el que es descriu a continuació:
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1.4.6

Connexió

La instal·lació elèctrica a l’interior de la columna es realitzarà mitjançant conductors RV-K 0,6/1
kV de secció 2,5 mm2 i no hi haurà empalmes. En els punts d’entrada dels cables a l’interior
del suport, el cables tindran una protecció suplementària de material aïllant.

En cas de les lluminàries de Classe I, aniran connectades a la xarxa de terra mitjançant cable
aïllat 0,6/1 kV, i secció mínima 2,5mm2 en coure.

Per la connexió dels conductors de la xarxa amb els del suports, s’utilitzaran elements de
derivació que contindran els borns apropiats i elements de protecció.

1.4.7

Proteccions

1.4.7.1 Contactes Directes i Sobrecàrregues
La protecció contra contactes directes s’efectuarà amb fusibles de 6A d’intensitat nominal
col·locats a cada punt de llum i amb magnetotèrmics d’intensitat adequada a cada una de línies
de sortida del quadre de comandament.

" Tot i que el present projecte correspon a una modificació de la instal·lació existent,
caldrà garantir que es compleixen aquestes especificacions de seguretat".

1.4.7.2 Contactes Indirectes
La protecció contra els contactes indirectes s’efectuarà amb la posada a terra de les masses
més els dispositius de tall per intensitat de defecte, interruptors diferencials.
S’utilitzaran interruptors diferencials on la seva sensibilitat vindrà donada pel valor obtingut de
la resistència a terra de les masses.
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" Tot i que el present projecte correspon a una modificació de la instal·lació existent,
caldrà garantir que es compleixen aquestes especificacions de seguretat".

1.5 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES.
El termini d’execució de les obres d’aquest projecte serà d’un mes i mig (1’5) mesos i un
període de garantia que s’estableix en un (1) any a comptar des de la data de la recepció
provisional de les obres.

1.6 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA.
D'acord amb la Llei 30/2007 de 31 d’octubre de Contractes al Sector Públic, es fa constar
expressament que les obres definides en aquest projecte constitueixen una obra completa i,
per tant, susceptible d’ésser entregada a l’ús públic un cop acabada la seva execució.

1.7 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.
En compliment d’allò disposat a l’Article 54 de la llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, amb l’excepció indicada en l’Article 55 de l’esmentada llei, els contractistes que
presentin oferta de les obres objecte d’aquest projecte hauran d’estar classificats en el:

Grup I, Subgrup 1, Categoria e.

1.8 PRESSUPOST
L’execució de totes les instal·lacions descrites al present projecte, inclourà totes les partides pel
subministrament de material, trasllat d'aquests a l'obra, muntatge amb aparells i maquinària
adients i elements auxiliars necessaris fins al seu total acabat, amb proves de funcionament,
així com totes les despeses de legalització, taxes i quotes.
S’inclouran al Pressupost per Contracte les Despeses Generals (DG 13%), Benefici Industrial
(BI 6%) i Impost de Valor Afegit (IVA 16%).

Tot aquest muntant comporta la quantitat de 167.963,01 € (CENT SEIXANTA-SET MIL NOUCENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIM)

Tarragona, Juliol de 2009

Agustí Pujol i Hugas
INTRAESA, Enginyeria de Traçats i Estructures S.A.
Enginyer Industrial
Núm. Col·legiat 11.714
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2 Càlculs Elèctrics

2.1 Dimensionament de les instal·lacions
El present projecte correspon a una modificació de les instal·lacions existents consistents en el
següent:
"Substitució de les làmpades i els equips existent per disminuir la potència consumida
aconseguint un estalvi energètic proper al 33% en els Quadres del Barri de la Granja,
mantenint el mateix consum en els de la Urbanització de La Mora"
Per tant,
"Cap paràmetre de la instal·lació elèctrica actual (dimensionament dels conductors,
càlcul de les caigudes de tensió, etc..) es veurà afectat per aquesta actuació."

2.2 Potències
2.2.1

Modificació de la potencia instal·lada

Un dels objectius de la present instal·lació és la d’aconseguir un important estalvi energètic, en
aquest cas aproximadament un 33% en els quadres del Barri de la Granja, mantenint el mateix
consum en els de la Urbanització de La Mora, A continuació detallem l’actuació en cadascun
dels quadres de comandament on s’actua:

BARRI DE LA GRANJA
Quadre MJ (localització del Q/C: Tenerife)
Número de Punts de

Potencia Unitària

Nova Potencia

Estalvi Energètic

Llum a Actuar

Actual (W)

Unitària (W)

Unitari (W)

103

150

100

50

Quadre MK (localització del Q/C: Gran Canària)
Número de Punts de

Potencia Unitària

Nova Potencia

Estalvi Energètic

Llum a Actuar

Actual (W)

Unitària (W)

Unitari (W)

78

150

100

50

Quadre ML (localització del Q/C: Menorca)
Número de Punts de

Potencia Unitària

Nova Potencia

Estalvi Energètic

Llum a Actuar

Actual (W)

Unitària (W)

Unitari (W)

76

150

100

50
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Quadre MM (localització del Q/C: St. Benildo)
Número de Punts de

Potencia Unitària

Nova Potencia

Estalvi Energètic

Llum a Actuar

Actual (W)

Unitària (W)

Unitari (W)

67

150

100

50

URBANITZACIÓ DE LA MORA
Quadre MA (localització del Q/C: Del Baix Empordà)
Número de Punts de

Potencia Unitària

Nova Potencia

Estalvi Energètic

Llum a Actuar

Actual (W)

Unitària (W)

Unitari (W)

83

150

150

0

Quadre MB (localització del Q/C: De l’Alt Berguedà)
Número de Punts de

Potencia Unitària

Nova Potencia

Estalvi Energètic

Llum a Actuar

Actual (W)

Unitària (W)

Unitari (W)

76

150

150

0

Per tal de poder estudiar l’estalvi energètic total aconseguit, s’adjunta la següent taula:

SECTORS
MJ
MK
ML
MM
MA
MB

UNITATS
103
78
76
67
83
76

Estalvi
Potència
Unitari (W)
50
50
50
50
0
0

Estalvi
Potència
Total (kW)
5,15
3,9
3,8
3,35
0
0
16,2

Estalvi
Consum Anual
(kWh)
21.630
16.380
15.960
14.070
0
0
68.040

S’aconsegueix un estalvi en la potencia instal·lada de 16,2 kW que es tradueix en uns 68.040
kWh de consum anual.
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3 CÀLCULS LUMÍNICS
3.1 Antecedents
S’ha optat per unificar les diferents tipologies de vials i distribucions de llums en dos escenaris
d’estudi, que anomenarem amb lletres A (tipologia de carrers de la Granja) i B (tipologia de
carrers de la Mora), amb les característiques descrites a continuació:
Tipolog
ia

1 punt SUPRA 550- 100W
halogenurs
1 punt SUPRA 550- 100W
halogenurs

A
B

Distribució

Alçaria

Interdistà
ncia

Bilateral (portell)

3,6 m

15m

3,0m

10,0m

3,0m

Bilateral (portell)

3,6 m

25m

1,5m

5,5m

1,5m

Punt de llum

Secció de Carrer
Vorera A
Claçada
Vorera B

L’ Actual Instal·lació objecte del present projecte correspon a les lluminàries tipus SUPRA-550
de Hadasa (General Elèctric) que actualment disposen d’equip i làmpada de Vapor de Sodi a
Alta Pressió (VSAP) de 150W, amb els següents nivells d’il·luminació i uniformitat:

Tipologia
A
B

Vorera A
37,50
29,96

E mitja (Lux)
Claçada
Vorera B
30,56
37,50
24,05
29,96

Carrer
35,19
27,99

Vorera A
0,52
0,48

Uniformitat (Mínim/Mitja)
Claçada
Vorera B
0,73
0,52
0,65
0,48

Carrer
0,59
0,54

3.2 Introducció
El present apartat seguirà el procediment establert al R.D 1890/2008 “Reglamento de eficiència
energètica en instalaciones de alumbrado exterior” i les seves Instruccions Tècniques
Complementaries, per tal de definir els següents paràmetres:

a.

Paràmetres de manteniment.

b.

Nivell màxims d’il·luminació.

c.

Resplendor lluminós nocturn.

d.

Components lumínics de la instal·lació.

e.

Sistema de Reducció de Flux.

f.

Eficiència Energètica de la Instal·lació (Qualificació Energètica)
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3.3 Paràmetres de Manteniment. Càlcul del factor de Manteniment.

Segons la ITC-EA-06 del reglament d’eficiència energètica en les instal·lacions d’enllumenat
exterior, s’estableix un factor de manteniment que condiciona la il·luminació mitja al final d’un
període respecte al valor en posada en servei.

Aquest factor de manteniment s’estableix de les següents formes:

o bé,

Per tant, hem de calcular cadascun d’aquests paràmetres de forma independent per poder
obtenir el valor del factor de manteniment:

3.3.1

Factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada (FDFL)

La següent taula mostra els diferents valors que pot assolir:

Considerem un període de funcionament de vida de 12.000 hores i una tipologia de làmpada de
Halogenurs Metàl·lics, per tant obtenim el següent:

FDFL = 0.73
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3.3.2

Factor de supervivència de la làmpada

La següent taula mostra els diferents valors que pot assolir:

Considerant els mateixos paràmetres que en el cas anterior obtenim:

FSL = 0.88

3.3.3

Factor de depreciació de la lluminària

Correspon a l’últim dels paràmetres a tenir en compte pel càlcul del factor de manteniment, i
surt de la següent taula:

Considerant un Grau IP 6x i un grau de contaminació mitja, i una operació de neteja completa
cada 3 anys, obtenim el següent resultat:

FDLU = 0.87

Amb aquests paràmetres obtenim un valor del factor de manteniment:

fm = 0.73 x 0.88 x 0.87 = 0.56
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Donada la experiència que disposem en aquest àmbit, es considera aquest valor com a
excessivament restrictiu, per tant es considera com a valor òptim per aquest cas el següent;
que serà l’utilitzat per al diferents càlculs lumínics que s’adjunten:

fm = 0.7

3.4 Nivells Màxims d’il·luminació
Segons la ITC-EA-02 s’ha de determinar els nivells màxims d’il·luminació mitja permesa, per
poder arribar a aquests valors cal tipificar el tipus de vial en el que ens trobem a partir d’una
sèrie de taules.
La primera de les taules determina el tipus de via:

Considerarem les vies objectes del present projecte com a vies de baixa velocitat donat
que és virtualment impossible circular a més de 30 km/h en tot l'àmbit.

El següent pas és determinar la Classe d’enllumenat a partir de la següent taula:
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Donat que es tracta d’una zona on el flux de peatons és extremadament elevat es
considera, dins de la tipologia D3- D4, una classe d’enllumenat CE2.

El nivell d’il·luminació indicat al reglament per aquesta tipologia de via és el següent, que
suposa un 20% del valor establert al reglament, segons la següent taula:

Nivell d’il·luminació Mig màxim = 24 lux.
Uniformitat necessària = 0,40

S'adjunta com annex l'estudi lumínic realitzat on es determinen tots els paràmetres
lumínics detallats al present projecte.

Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.1 Antecedents, S’ha optat per unificar les diferents
tipologies de vials i distribucions de llums en dos escenaris d’estudi.

A continuació s’indiquen els resultats obtinguts a partir dels estudis lumínics abans esmentats,
sobre els valors d’il·luminació mitja i uniformitat dels dos escenaris.

Tipologia
A
B

Vorera A
20,12
24,47

E mitja (Lux)
Claçada
Vorera B
16,40
20,12
19,64
24,47

Carrer
18,88
22,86

Vorera A
0,52
0,48

Uniformitat (Mínim/Mitja)
Claçada
Vorera B
0,73
0,52
0,65
0,48

Carrer
0,59
0,54

Comparant els resultats lumínics de la instal·lació existent amb la projectada, s’observa en
totes les tipologies de vials, una reducció de la il·luminació mitja, així com un manteniment dels
valors d’uniformitat.
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3.5 Resplendor lluminós nocturn
Seguint les directrius de la ITC-EA-03; La zona objecte del present projecte es considera, des
del punt de la protecció contra la contaminació lluminosa:

Tipus de Zona : E3

Els valors màxims establerts per l’emisió de flux sobre l’hemisferi superior (FHSinst) per aquest
tipus de zona queden delimitats per la següent taula:

En aquest cas i segons dades del fabricant el valor obtingut per la nostra instal·lació és:

FHSinst < 5%

3.6 Components de les instal·lacions
3.6.1

Làmpades

Les làmpades utilitzades ja han estat descrites a la memòria del projecte, tot i això, des del punt
de vista de l'eficiència energètica destaquem el següent:

Model
Nom: CMH 100TT
Potència: 100W
Fabricant: General Electric
Eficàcia lluminosa: 92

3.6.2

Lluminàries

El model de la lluminària existent ja ha estat detallat a la memòria del projecte.
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3.6.3

Sistemes d’accionament

El sistema d’accionament es realitzarà mitjançant rellotge astronòmic amb programació
sincronitzada a la posta i la sortida del sol depenent de la l’estació en la que ens trobem,
garantint un correcte cicle d’encesa i apagada.

3.7 Sistemes de Reducció de Flux
Donat que aquesta actuació aprofita la tipologia de reducció de flux existent, s'utilitzarà el circuit
auxiliar existent per comandar el doble nivell de flux mitjançant equips especialment dissenyats
per aquesta funció, descrit a la memòria del projecte.

3.8 Eficiència Energètica de la Instal·lació
Per tal de calcular l’eficiència energètica seguirem els passos establerts a la ITC-EA-01. En
primer terme determinarem el paràmetre d’eficiència seguint la fórmula següent:

Per tal d’obtenir la potència activa total instal·lada, s’utilitza la següent taula:
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Donat que la tipologia de tots els carrers és idèntica i simètrica, només caldrà calcular la
eficiència d’un tram concret (entre dos punts de llum). Cal indicar que per fer el càlcul parla de
l’eficiència de tota la superfície del carrer referenciat sobre la potencia total instal·lada al carrer.
Donat que es tracta de carrers simètrics podem considerar com a tram a estudi només un tram
entre dos punts de llum, ja que a la fórmula de la eficiència només caldrà multiplicar i dividir per
N vegades, per tant restarà anul·lat.

A continuació detallem en forma de taula les dades necessàries per calcular aquesta eficiència:

Tipologia

Secció de Carrer (m)
Vorera A
Claçada
Vorera B

Long.
Estudi

E mitja
(Lux)

Potencia
tram (W)

Eficiència

A

3,00

10,00

3,00

15,00

18,88

232

19,53

B

1,50

5,50

1,50

25,00

22,86

342

14,20

L’enllumenat objecte del present projecte correspon a un enllumenat ambiental, donada l'alçada
dels punts de llum i la tipologia de lluminària emprada. Per tant, per comparar els resultats
obtinguts als valors de referència establerts pel reglament, farem ús de la següent taula:

L’eficiència obtinguda en la nostra instal·lació pràcticament està molt per sobre de la
referència per una il·luminació mitja projectada de 20 lux.
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Amb els valors d’eficiència obtinguts podríem comparar també el resultat amb la taula
corresponent a l’enllumenat vial:

El següent pas és determinar el factor de utilització, que surt a partir de la següent fórmula:

Donat que disposem de l’eficiència de les làmpades (92 lum/wat) i el coeficient de manteniment
establert (0,7) podem aïllar el terme pendent i obtenim:

Tipologia

Eficiència

Eficiència
Làmpada

Factor
Manteni.

Factor
Utilització

A

19,53

92

0,70

0,30

B

14,20

92

0,70

0,22
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Per últim cal determinar la Qualificació Energètica, i el primer pas és determinar l’Índex
d’eficiència energètica, segons es detalla a continuació:

Com ja hem comentat, considerem aquest enllumenat com a ambiental, per tant obtenim el
següent valor:
Tipologia

Eficiència
Energètica
Instal·lació

Eficiència
Energètica
Referència

Índex
Eficiència

A

20

13,0

1,50

B

14

10,6

1,34

Per determinar la Qualificació Energètica apliquem la següent taula:

Segons aquesta taula les dues tipologies de vial estudiades corresponen a:

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA: A
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